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В РОБОЧОМУ РЕЖИМІ

Будівництво перевантажувального термінала філії 
«Вознесенська» ТОВ СП «НІБУЛОН» продовжується

Кожної суботи об 11 годині ге-
неральний директор підприємства 
Олексій Вадатурський обіцяв особи-
сто проводити виїзні робочі наради 
на будівельному майданчику. Субота, 
9 квітня, не стала виключенням, тому 
ми знову зустрілися з керівництвом 
«НІБУЛОНу», представниками 27-
ми підрядних організацій – як вже 
задіяних на будівництві, так і тих, які 
приступлять до роботи з дня на день. 
У нараді традиційно взяли участь де-
путат обласної ради, регіональний 
директор з виробництва Олександр 
Терещенко та Прибужанівський 
сільський голова Костянтин Терещен-
ко. До речі, як ми вже неодноразово 
наголошували, спостерігати та ознай-
омитися з ходом будівництва може 
кожен бажаючий.

Чим менше днів залишається до 
урочистого відкриття термінала, тим 
цікавіше проходить огляд майдан-
чика: за сім днів нашої відсутності 
тут без перебільшення творяться 
дива. І так перший об’єкт, до якого 
підходимо під час традиційного огля-

ду,- адміністративно-побутовий кор-
пус. Тиждень тому ми спостерігали 
лише за зведенням його фунда-
менту, а вже сьогодні бачимо перед 
собою майже готовий каркас стін 
першого поверху будівлі. І все за-
вдяки злагодженій та відточеній 
роботі миколаївського генпідрядника 
ТОВ «Тавріямонолітбуд». Керівник 
підприємства Євген Волошин гово-
рить: «Замість звичайної цегли у 
своєму будівництві на цьому об’єкті 
ми використовуємо піноблоки, які 
значно спрощують оздоблювальні 
роботи та характеризуються ниж-
чою, ніж цегла, теплопровідністю». 
Згідно з графіком «Тавріямонолітбуд» 
свій фронт робіт має завершити вже 
10 травня. 

На наступному об’єкті, ваговому 
комплексі, щойно розпочав роботу 
підрядник ТОВ «Житлорембуд-Ніка» 
(керівник Олександр Федірчик). Че-
рез тиждень керівник обіцяє вивести 
роботи «під нуль» (тобто підготувати 
фундамент під власне будівництво) 
та, за можливості, розпочати зведен-
ня каркасу. Йдемо далі. На нас вже 
чекає Олександр Вейцман, керівник 
ТОВ «Чорноморгідробуд» СМУ №463. 
Саме ця організація завершить забит-
тя паль під ємністю для зберігання зер-
на №2. Вже наступної суботи, наголо-
сив Олексій Вадатурський, палебійної 
техніки на будівництві не повинно бути. 

До роботи приступили і будівельники 
зі столиці – ТОВ «Укрдобробуд» 
(керівник Михайло Олещук). На завер-
шальному етапі власного фронту робіт 
партнери «НІБУЛОНу» з Прилук ПП 
«Трасвіт» (керівник Сергій Селютін). 
До 15 квітня Сергій Селютін обіцяє 
завершити зведення залізобетонного 
монолітного фундаменту під робочу 
вежу, адже вже 20 квітня розпочнуться 
масштабні монтажні роботи. 

Перший збудований об’єкт, на якому 
вже наступного тижня можна урочисто 
перерізати стрічку, - трансформатор-
на підстанція. Володимир Кондра-
тюк, керівник ФОП Кондратюк, який і 
відповідає за будівництво підстанції, 
говорить, що будівля вже майже го-
това, і згідно з графіком можна по-
чинати монтувати внутрішнє облад-
нання. Трансформаторна підстанція 
завдяки сприянню керівництва ПАТ 
«Миколаївобленерго» в особі Олега 
Сівака стане чи не найпотужнішою 
(лінія передач 35 тис. вольт) серед 
трансформаторних підстанцій на еле-
ваторах «НІБУЛОНу».

На будівництві перевантажуваль-
ного термінала філія «Вознесенсь-
ка» продовжують працювати фірми 
«Астарта Млинелеваторбуд» (Іван 
Толстов), СМУ-25 (Ігор Захарченко), 
«Взаємодія» (Ігор Зайцев), «Пол-
таваспецмонтаж» (Роман Біліхін). 
Зовсім скоро до роботи підключаться 
будівельні компанії ФОП Щербина 
– займуться будівництвом насосної 
станції пожежогасільні; криворожани 
«Монтажспецконструкції (Вадим Бе-
реза) – будівництво верхніх галерей 
(до слова, монтажні роботи вести-
муться на висоті понад 40 метрів); 
«Будвод» (Казимир Малиновський) - 
забезпечать термінал питною водою, 
змонтувавши 19-метрову водонапірну 
башту Рожновського та пробуривши 
свердловину не менше ніж на 40 м); 
ПДСП-10 (Юрій Галкін) – займуться 
монтажем силосів; «Декорбуд» - вже 
розпочали будівництво їдальні.

«Будувати з «НІБУЛОНом» 
- одне задоволення, - зазначає 
Юрій Галкін. - Ще на початковому 
етапі будівництва ти вже чітко 
уявляєш кінцевий результат. Весь 
фронт робіт для кожної організації-
підрядника прописаний ледь не по-
годинно. Саме завдяки цьому і маємо 
такі показники. Економлячи час 
будівництва, я, як керівник компанії, 
яка має відношення до цього процесу, 
можу стверджувати, що одночасно 

з тим економляться і кошти, а це 
дуже важливо у нашій роботі». І цю 
думку підтримують всі представники 
підрядних організацій. 

Відзначу, що керівництво 
«НІБУЛОНа» з особливим трепе-
том ставиться до дотримання куль-
тури будівництва, що викликає 
до компанії ще більше симпатій. 
І у даному випадку під «культу-
рою будівництва» мається на увазі 
не лише слідкування за лексико-
ном (ми всі розуміємо, про що йде 
мова). Перш за все, будівельникам 
на майданчику забороняється пали-
ти, кидати куди попало сміття тощо. 
Спеціально для цього по периметру 
розставили сміттєві баки та корзи-
ни й відвели спеціальний куток для 
курців. Ці прості, на перший погляд 
правила, направлені на організацію 
робочого процесу, але у таких вимо-
гах криється дещо більше. Напри-
клад, кинутий недопалок легко може 
потрапити у очисні сітки, а пляшки, 
скажімо, у «тіло» фунда-
менту, що у майбутньому 
приведе до його осадки, а 
це, у свою чергу, приведе 
до проблем більш значного 
масштабу. 

Відкриваючи чергову ви-
робничу нараду Олексій 
Вадатурський подякував 
підрядникам за роботу: 
«Дякую всім підрядникам з 
різних областей України – 
з Харкова, Полтави, Чер-
кас, Дніпропетровська, 
Києва, Кременчука 
та Миколаєва. Ми до-
бре знаємо один одно-
го. Ви розумієте, що у 
нас немає генпідрядної 
організації, цю роль при 
будь-якому будівництві 
ми покладаємо на себе 
та плануємо роботу та-
ким чином, щоб сусіди-
будівники по об’єктам 
добре знали один одного. Сьогодні 
на будівництві працює двадцять 
підрядних організацій, ще з сімома 
ми підписали угоди й вони вже че-
кають своєї черги, аби приступити 
до роботи. Я задоволений темпом 
будівництва. Невелике відставання 
від графіку є, але, розмовляючи з 
керівниками цих компаній, ми при-
йшли до висновку, що найближчим 
часом вони поправлять ситуацію. 
На будівництві працює більше 
20 кранів та 7 одиниць складної 
техніки. Є впевненість, що всі робо-

ти виконаємо вчасно. Відставання 
по графіку неприпустиме. До 
15 червня ми маємо завершити 
будівництво. Термінал маємо свят-
ково відкрити – і це буде свято 
для всієї Миколаївщини та Возне-
сенщини. Свою участь у відкритті 
термінала філія «Вознесенська» вже 
підтвердили посли Швейцарії та 
Канади. 20 червня у столиці США, 
Вашингтоні, пройде форум Україна-
Америка. Тому відкриття об’єкту 
ліпше завершити до його початку. 

Пам’ятаю, як ми тільки почи-
нали будувати перші термінали в 
Україні, на нарадах зустрічалися 
з підрядниками, а ті спочатку не 
вірили, що будувати так швидко і 
одночасно якісно цілком можливо. 
На обличчях керівників підрядних 
організацій з’являлися недовірливі 
посмішки. Але ми довели, що чітке 
будівництво можливе, головне – 
правильно організувати роботу. 
Саме «НІБУЛОН» здатен на це».

Вже 10 травня на будівельний 
майданчик почнуть завозити 
металеві ємності для зберігання 
сільськогосподарських культур, 
які були спеціально замовлені у 
давніх партнерів «НІБУЛОНу» з 
Іспанії, компанії «Symaga». Також на 
терміналі встановлять модернізовані 
шестисекційні сушарки «МС 3180» 
виробництва американської компанії 
«MathewsCompany» із потужністю 
приблизно 75 тонн/годину. Під час 
зведення термінала використову-
ватиметься також транспортне об-

ладнання датської фірми «CIMBRIA 
UNIGRAIN A/S», яка також є давнім 
партнером компанії. Постачаль-
ником зерноочисного обладнан-
ня виступить компанія «Buhler» 
(Німеччина). Як бачимо, термінал 
філії «Вознесенська» буде оснаще-
но найсучаснішим обладнанням, 
яке нічим не поступатиметься тому, 
яке функціонує на Миколаївському 
перевантажувальному терміналі 
для перевалки зернових та олійних 
культур. За словами генерально-
го директора «НІБУЛОНу» Олексія 
Вадатурського, для того щоб ек-
спортувати українські зернові за 
кордон, зокрема на Близький Схід, 
у виробництві необхідно йти в ногу 
з часом: «Коли ти їдеш в Єгипет і 
запитуєш, чому не купують зер-
нову продукцію в Україні? Чому 
співпрацюють виключно з таки-
ми країнами-експортерами, як 
Сполучені Штати Америки, Канада 
та Бразилія? Відповідь проста – 

країни Близького Сходу скуповують 
зерно, вирощене та підготовлене 
за сучасною американською 
технологією. Сьогодні ми готові 
пропонувати закордонним партне-
рам саме такий продукт». 

До відкриття перевантажуваль-
ного термінала філії «Вознесенсь-
ка» ТОВ СП «НІБУЛОН» залишило-
ся 62 дні.

НАТАЛІЯ НАГОРНА
Фото – Прес-служба 

ТОВ СП «НІБУЛОН»

Читачі «ВВ» мають унікальну змогу слідкувати за ходом 
будівництва на теренах Вознесенського району нового сучасно-
го перевантажувального термінала неподалік села Прибужани. 
У кожному номері газети ми публікуємо матеріали, присвячені 
ходу реалізації комплексної програми ТОВ СП «НІБУЛОН» з 
відродження р. Південний Бугу. Місцеві жителі – як селяни, так 
і містяни, відзначають, що, проїжджаючи повз майданчик, ди-
вуються темпам загальних будівельних робіт: мовляв, так у нас 
ще точно не будували! Тут тобі і вражаюча кількість спеціальної 
техніки, і окремі об’єкти на майданчику, навіть здалеку, вже мож-
на розгледіти, і, що найголовніше, нові робочі місця з’явилися – у 
вознесенських майстрів будівельної справи наразі «рибні дні». 

Щотижнева нарада на будівельному майданчикуПриміщення механічної майстерні

Так наразі виглядає будівельний майданчик


